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IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 2019 m. III ketvirt.
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės Kelmės rajono savivaldybės administracijoje
nustatymas.
Analizuota 2018-10-01 –2019-10-01 laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas žemės sklypų, kurie yra netvarkomi.
apleisti, nenaudojami nustatymo ir tokių objektų einamųjų melų sąrašo sudarymo bei keitimo
procedūrų vykdymo srityje
Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo analizuojama žemės sklypų, kurie yra netvarkomi.
apleisti, nenaudojami nustatymo ir tokių objektų einamųjų melų sąrašo sudarymo bei keitimo
procedūrų vykdymo srityje. Ši sritis pasirinkta, kadangi asmenims, turintiems žemės sklypus Kelmės
rajono savivaldybės teritorijoje ir jiems jų neprižiūrint ar apleidžiant, vadovaujantis teisės aktais yra
taikomi didesni žemės mokesčio tarifai.
Minėta veikla atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje
nustatytus kriterijus, t. y. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu ir daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kilos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Šiuo atveju yra suteikiami papildomi teisių apribojimai asmenims
apleidžiant ar neprižiūrint savo nuosavybės teise turimų sklypų. Taip pat nustatant didesnį mokesčio
tarifų, nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Analizuojamu laikotarpiu (2018-10-01 —2019-10-01) nebuvo nustatyta nagrinėjamos srities
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar neteisėtų veiksmų, už kuriuos numatyta administracinė,
tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė, tačiau atsižvelgiant, kad šios srities sąrašų sudarymo tvarka
patvirtinta 2015 metais, todėl tikslinga įvertinti šią sritį.
Analizė atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju, palyginimo, žodiniais paaiškinimais,
analizuojant veiklos sritis reglamentuojančius įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, kuriais vadovaujantis yra nustatomi objektai, kurie yra netvarkomi arba
apleisti, arba nenaudojami, bei, kuriuose yra nustatoma tokių objektų einamųjų metų sąrašų sudarymo ir
keitimo vykdymo procedūra.
Analizės metu nagrinėti įstaigos veiklą reglamentuojantys LR įstatymai, norminiai teisės
aktai; įstaigos įstatai su atliekamomis funkcijomis susiję Savivaldybės tarybos sprendimai,
Administracijos direktoriaus įsakymai, kiti dokumentai ir informacija.
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Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad
Savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio
tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį neviršydama Žemės
mokesčio įstatymo 1 dalyje nustatytų ribų (nuo 0,01 iki 4 procentų), jeigu 6 straipsnyje nenustatyta kitaip.
Žemės įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius
mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant j vieną arba kelis kriterijus, kurie įvardijami 6
punktuose. 3 punkte numatoma, kad savivaldybės taryba žemės mokesčio tarifą gali diferencijuoti
atsižvelgiant j žemės sklypo naudojimą ar nenaudojimą. Šio Žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio
pagrindu Kelmės rajono savivaldybės taryba kiekvienais melais nustato konkretų žemės mokesčio
tarifą. 2019 metams žemės mokesčio tarifas buvo nustatytas Kelmės rajono savivaldybės tarybos 201905-30 sprendimu Nr. T-200 „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“. Šiame
sprendime žemės mokesčio tarifas nustatytas diferencijuojant pagal aukščiau aprašytus kriterijus.
Nenaudojamai ir apleistai žemei buvo nustatytas 4 procentų tarifas nuo žemės mokestinės vertės.
Siekiam įgyvendinti savivaldybės tarybos sprendimu kiekvienais melais nustatomus žemės
mokesčio tarifus, susijusius su apleista ir nenaudojama žeme. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2015
m. gegužės18 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Kelmės rajono
savivaldybėse nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo" yra patvirtinusi apleistų žemės sklypų sąrašo (toliau
- Sąrašas) sudarymo tvarkos aprašą (toliau - Žemės tvarkos aprašas). Minėtas Žemės tvarkos aprašas
taikomas nustatant nenaudojamus, apleistus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriems
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais taikomi didesni žemės mokesčio tarifai, Būtent
vadovaujantis Žemės tvarkos apraše nustatytomis procedūromis ir taisyklėmis asmenų sklypai patenka
į sąrašą ir jiems būna taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas, dėl to kad jie yra apleidę, nenaudoja ir
neprižiūri žemės sklypų.
Žemės tvarkos aprašo 3 punkte numatyti kriterijai, kuriuos atitinkantys žemės sklypai
įtraukiami į Žemės sklypų sąrašą:
1. žemės sklypas apleistas (apaugęs žole ir nenušienautas), t. y. neatitinka Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327 „Dėl žemės ūkio
naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintų
Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų;
2. žemės sklype yra nustatyti vienas ar keli iš šių nenaudojimo požymių: sklype laikomos
(išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai
netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami
statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos atliekos.
Taip pat pažymėtina, kad yra išskirta ir keletas išimčių, kurios taikomas žemės sklypams, kurie
nepaisant to, kad atitinka aukščiau minėtus kriterijus, tačiau nėra įtraukiami į Žemės sklypų sąrašą:
kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti nekilnojamuoju turtu
(išskyrus šio turto areštą, paskirtą jo savininkui dėl neteisėtos veiklos, ir šio turto įkeitimą/hipoteką)
bei tais atvejais, kai turtu negalima naudotis ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (ar kitų
kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo nekilnojamuoju
turtu, įsiteisėjimo; dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų nekilnojamasis turtas buvo suniokotas ir
šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadoje, ir nuo įvykio praėjo mažiau kaip
šeši mėnesiai; nuo nekilnojamojo turto įsigijimo praėjo mažiau kaip vieneri metai. Šios išimtys
nesudaro niekam išskirtinių sąlygų, o kaip tik laikomasi teisingumo ir protingumo principų, nes
negalima reikalauti iš asmenų veiksmų, kurių jie negalėjo atlikti laiku ir už tai juos apmokestinti
didesniu žemės mokesčio tarifu.
Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą tvirtina Kelmės rajono savivaldybės taryba.
Aprašo 5 punkte nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančius nenaudojamus,
apleistus žemės sklypus, vadovaudamiesi šio Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatytais kriterijais, nustato
Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnai arba jų sudarytos komisijos. Komisijos
sudaromos iš seniūnijos darbuotojų. Į komisijų sudėtį gali būti įtraukti seniūnaičiai, bendruomenės
atstovai. Komisijos pirmininku skiriamas seniūnas.
Informaciją apie nenaudojamus, apleistus žemės sklypus renka seniūnijų seniūnai.
Seniūnijos seniūnas (komisija) vizualiai įvertina žemės, sklypų būklę ir atrenka žemės sklypus,
atitinkančius nustatytus kriterijus, taip pat naudodamasis nekilnojamojo turto kadastro registro

duomenimis parengia preliminarų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą (toliau – Sąrašas) (1
priedas) ir kasmet iki liepos 31 d. pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų
skyriui. Prie preliminaraus sąrašo turi būti pridedama seniūno ar komisijos panaudota analoginė ir
skaitmeninė vaizdinė medžiaga (aktai, pažymos, nuotraukos, žemėlapiai ir pan.), patvirtinanti sklypo
būklę. Tokia medžiaga įrodo, kad sklypas yra netvarkingas ir jam privalo būti laikomas didesnis
mokesčio tarifas. Be to, paprasta įrodyti ar teisingai buvo pritaikytas didesnis žemės sklypo
apmokestinimas ir praėjus ilgesniam laikotarpiui.
Seniūnijos seniūnas iki liepos 14 d. registruotu laišku išsiunčia pranešimą žemės sklypų
savininkams, kurių žemės sklypai įtraukti į preliminarų Sąrašą. Pranešimas išsiunčiamas VĮ Registrų
centro duomenyse esančiu sklypo savininko adresu, todėl laikoma, kad sklypo savininkas
informuotas tinkamai (Aprašo 8 punktas). Finansų skyrius iki rugpjūčio 15 d. parengia Savivaldybės
tarybos sprendimo projektą dėl galutinio Sąrašo tvirtinimo ir nustatyta tvarka teikia jį svarstyti
Savivaldybės tarybai ir per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo pateikia
Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai Savivaldybės tarybos sprendimo kopiją
Taigi procedūroje dalyvauja Savivaldybės taryba, seniūnai, seniūnijų komisijos, Valstybinė
mokesčių inspekcija, dėl ko korupcijos apraiškoms pasireikšti yra minimali galimybė.
Kaip jau buvo minėta, analizuojamu laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 metams yra
nustačiusi 4 procentų tarifą nuo žemės mokestinės vertės nenaudojamai ir apleistai žemei. Analizuotu
laikotarpiu Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje buvo nustatyta 14 apleistų ir nenaudojamų sklypų. Visi šių
sklypų savininkai buvo informuoti apie tai. kad buvo nustatyta, jog jų sklypai yra apleisti ir nenaudojami, todėl
jiems bus taikomas 4 procentų mokesčio tarifas.

Apibendrinimas
Darytina išvada, kad analizuotoje srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. Visos
procedūros ir atliekamos funkcijos vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka ir analizuota sritis yra reglamentuota
priimtais norminiais dokumentais. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti teisės aktai
atitinka galiojančius įstatymus, reglamentuojančius apleistų ir nenaudojamų žemės sklypų apmokestinimą
didesniu tarifu. Nustatant žemės mokesčio tarifą yra vadovaujamasi Žemės mokesčio įstatymu. Kelmės rajono
savivaldybė nustatydama didesnį žemės mokesčio tarifą atlieka išsamiai aprašytą Žemės tvarkos aprašu
reglamentuotą procedūrą, kurioje dalyvauja ne viena institucija. Nors Kelmės rajono savivaldybės taryba
priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, tačiau visa
procedūra prieš priimant sprendimą yra išsamiai detalizuota ir aprašyta, joje dalyvauja ir kitos institucijos. Visa
tai nesuteikia teisės priimti sprendimus ar nukrypti nuo nustatyto reglamentavimo. Teisinis reglamentavimas

užtikrina skaidrumą, įstatymų nuostatos taikomos visiems vienodai. Teisės aktuose aiškiai ir
konkrečiai apibrėžtos procedūros, todėl nesukuriama nevienodų ar diskriminuojančių sąlygų.
Nenustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijoje vykdant aukščiau nurodytas
funkcijas būtų padarytos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar būtų gauta pranešimų dėl Kelmės
rajono savivaldybės neteisėtų veiksmų. 2018-10-01 2019-10-01 laikotarpiu korupcinio pobūdžio neteisėtų
veikų vidaus teisės aktais neužfiksuota. Taip pat Kelmės rajono savivaldybėje nebuvo gauta pranešimų dėl
darbuotojų atliekamų procesų vilkinimo rengiant dokumentus ar skundų dėl jų atliekamų veiksmų

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kelmės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros
įstaigose
Įvertinus Kelmės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų išvadas dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės, nustatyta, kad, Išvadas pateikė visos 5 Kelmės rajono
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos .
Susipažinus su , įstaigų (toliau – įstaigos) pateiktomis išvadomis, nustatyti šie trūkumai:
Įstaigos veiklos sritys reglamentuojamos įstaigos steigimo dokumentuose, įstatuose,
nuostatuose ir iš esmės gali būti suskirstytos į dvi sritis: bendrąją (vidaus administravimas) ir
specialiąją (funkcijų vykdymas pagal įstaigos paskirtį), todėl neteisinga praktika, kai įstaigos
konstatuoja, kad nevykdo jokios veiklos, kurioje galėtų pasireikšti korupcija.
Įvertinus išvadų turinį, matyti, kad kai kurios įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymą atliko formaliai, paviršutiniškai ir skubotai, t. y. nepateikė pasirinktos veiklos srities
galimo korupcijos pasireiškimo vertinimo argumentacijos, vertindamos, ar pasirinktose įstaigos
veiklos srityse yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos įstaigos veiklai, ar
priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui,
išsamiau neanalizuodamos teisės aktų atitikties aukštesnę galią turintiems teisės aktams, apsiribojo
teisės aktų išvardijimu, dauguma įstaigų nepateikė pasirinktos veiklos srities praktinio įgyvendinimo
analizės. Kai kurios įstaigos neidentifikavo konkrečios įstaigos veiklos srities ir vertino įstaigos
veiklą bendrais, abstrakčiais aspektais, pvz.: konstatavo, kad įstaigos veikla, vidaus administravimas
reglamentuoti vidaus dokumentais, yra galimybė pranešti apie galimus pažeidimus, nurodė, kad
skundų dėl veiklos kokybės ar pažeidimų negavo, todėl nėra korupcijos pasireiškimo tikimybės.
Kai kurios įstaigos pasirinktą veiklos sritį vertino pagal visus Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, nepagrįstai didindamos
vertinimo naštą arba pagal kriterijus, kurie vertinamai veiklos sričiai netinka.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje atitinkamos
įstaigų veiklos sritys savaime priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, tačiau kai kurios įstaigos, nurodydamos veiklos srities atitiktį vienam iš
minėtame straipsnyje nurodytų kriterijų vis tiek vengia konstatuoti, kad pasirinktose veiklos srityse
egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Įstaigos formaliai konstatuoja, kad rizikos veiksnių įstaigos nė vienoje ar pasirinktoje
veiklos srityje iš vis nėra, tokią nuomonę pagrįsdamos kasdieniu įprastu įstaigos funkcijų vykdymu,
pvz.: teigia, kad įstaigoje vykdoma buhalterinė apskaita, įstaigoje veikia valdymo organai,
konstatuoja, kad vykdoma įstaigos veiklos kontrolė, vertinamos atliekamos procedūros, registruojami
gauti dokumentai, viešinama informacija apie įstaigos veiklą ir pan.
Tinkamai nenustačiusios korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių, įstaigos nenustato
skirtumų tarp esamos situacijos ir tos situacijos, kuri turėtų būti pagal vertinimo kriterijus (teigiama,
kad skirtumų nėra, skirtumai minimalūs), nepaaiškina priežasčių, dėl kurių atsirado skirtumas bei
neįvertina įtakos korupcijos pasireiškimo tikimybės egzistavimui.
Kai kurių įstaigų nurodytos priemonės nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams
pašalinti, ar priemonės yra nepakankami nustatytiems rizikos veiksniams valdyti. .Įstaigos nurodo
abstrakčias, bendrąsias priemones, susijusias su korupcijos prevencija ir jos kontrole.
Ne visos įstaigos skelbia Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas savo interneto
tinklalapiuose.
Apibendrinimas
Įvertinus Kelmės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, išvadas dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės, darytina išvada, kad įstaigos nenustatydamos ar netinkamai
nustatydamos korupcijos pasireiškimo tikimybę, neatsikleidžia korupcijos pasireiškimo sąlygų,
neužtikrina realaus ir veiksmingo korupcijos prevencijos organizavimo, įstaigoje.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Kelmės rajono savivaldybės
administracijos teisės ir personalo skyriaus vedėjas atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
įstaigoje, naudojant dokumentų analizės, lyginamąjį bei žodinės apklausos metodus.
(Nurodoma, kas buvo įgalioti nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę (struktūrinis padalinys ar asmuo), kaip rinkta
informacija (analitinis darbas, pasitelkus išorės ekspertus, konsultantus ir pan.), kokie taikyti metodai, kaip atlikta korupcijos
tikimybės nustatymo analizė ir kt.)

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali nes
atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytus kriterijus:
1. Nėra padarytų korupcinių nusikaltimų.
2 Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų sveikatos priežiūros įstaigų: kontrolės ir
priežiūros vykdymas nėra pagrindinė funkcija.
3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, ir darbuotojų uždaviniai, darbo ir sprendimų
priėmimo tvarkos bei atsakomybės yra reglamentuoti pareigybių aprašymuose, padalinio
nuostatuose, Darbo tvarkos taisyklėse, Savivaldybės administracijos nuostatuose, Įstaigų įstatuose.

4. Įstaigų darbuotojai neturi diskrecijos teisės priimti sprendimų kuriems nereikia
administracijos direktoriaus (ir/ar savivaldybės tarybos) patvirtinimo.
4. Įstaigose valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija nenaudojama.
5. Anksčiau, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, veiklos trūkumų nebuvo
nustatyta.
Siūlymai, kurie reikalingi siekiant ateityje užkirsti kelią galimai korupcijos
pasireiškimo tikimybei Kelmės rajono savivaldybės administracijoje ir Kelmės rajono savivaldybės
kontroliuojamų sveikatos priežiūros įstaigose:
Prevencijos tikslais atskleisti ir šalinti galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir sąlygas,
keičiantis teisiniam reguliavimui, neatidėliojant analizuoti bei keisti savivaldybės teisės aktus ir
įstaigų lokalinius teisės aktus.
Patvirtinti komisijų darbo reglamentus
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą vadovautis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ bei Antikorupcinės
aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovu (aktualūs 70-83 psl.), metodine
informacija korupcijos prevencijos klausimais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
interneto svetainėje www.stt.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ - „Korupcijos pasireiškimo
tikimybė“.
Siekiant užtikrinti savivaldybės įmonių ir įstaigų vykdomos antikorupcinės veiklos
skaidrumą, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, korupcijos pasireiškimo tikimybės
išvadas skelbti įmonių, įstaigų interneto svetainėse.
PRIDEDAMA:
1. . Korupcijos rizikos vertinimo lentelė, 7 lapai 1 egz.
2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-138 „Dėl
nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Kelmės rajono savivaldybėse nustatymo tvarkos aprašo
tvirtinimo“5 lapai 1 egz.
3. Kelmės rajono savivaldybės įmonių ir įstaigų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės kopijos, 5 išvados, 12 lapų.

Savivaldybės meras

Arūnas Kasparavičius, tel. (8 427) 69157

Vaclovas Andrulis

